
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
Số:           /SLĐTBXH-GDNN

V/v báo cáo nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch Covid – 19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Theo đó, 
người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị 
hỗ trợ.

2. Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ 
luật lao động.

3. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 
10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

4. Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 
phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc 
làm cho người lao động theo mẫu quy định.

Để có cơ sở hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, đề nghị 
doanh nghiệp đối chiếu với các điều kiện trên khẩn trương báo cáo nhu cầu hỗ 
trợ (theo mẫu đính kèm) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 
ngày 09/7/2021 (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại 0220.3850534, 
email: daynghehd@gmail.com) để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình

mailto:daynghehd@gmail.com


Tên Doanh nghiệp......................

BÁO CÁO NHU CẦU HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO 
TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ:  

3. Người liên hệ (họ tên, chức vụ): Điện thoại:

4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

5. Nguyên nhân buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh 

doanh:

6. Số lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm:........người. Trong đó:

Nghề:...........; thời gian đào tạo………; số người:...........

Nghề:...........; thời gian đào tạo………; số người:...........

…………………………………………………………………………….

LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)
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